
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİCRİ YIL BEREKETTİR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

2-3 gün sonra inşallah hicri yeni sene gelecek. 1439 senesi inşallah İslam alemine 
hayırlı olur. Her sene kıyamete daha fazla yaklaşıyoruz, bu sene de daha fazla yaklaştık. 
Hicri sene İslam aleminin senesidir, bizim senemizdir, her sene bereketli olur. Bütün 
mübarek günler ona göre hesaplanır, onun için bunu unutmamak lazım.  

Şimdi Miladi dedikleri uydurma senede, Avrupa’da herkes 2-3 ay önceden “Yılbaşı 
geliyor, Christmas geliyor.” diye başlar, ortalığı velveleye verirler. Bizim insanlar da onlara 
uyar, ona göre eğlenmeye, oynamaya hazırlanırlar. O, insana fayda vermez, faydalı olan 
bizim hicri, kameri olan bu senedir. O da işte 2-3 gün sonra gelecek. Onun da son gününü 
oruç tutup, yeni senenin birinci günü gene oruçlu olunca bütün sene oruç tutmuş gibi 
oluyor.  

Şimdi söylemek istedik çünkü yarın yolculuk var, yarın sizi göremeyeceğiz. (Şeyh 
Efendi Alanya’ya gidiyor.) Öbür gün de geldiğimiz vakit burada oruçlu olacağız. 
Unutmamak için söylüyoruz ki unutmayın. Yapabilen orucunu tutsun, Allah katında bir 
seneye sayılır o. Muharrem ayı da haram aylardandır, mübarek aydır. Onda da aşure var, 
on gün var. Ramazandan önceki oruç buydu, Peygamber (s.a.v.)’e farz olmadan önce oruç 
Muharremde tutulurdu. Daha fazla Muharrem ayında tutulurdu, Ramazan olduktan sonra 
farz Ramazanda oldu.  

Onun için mübarek bir aydır, dikkat etmek lazım. Onun içinde bereketli günler de 
var, aşure günü var, onları da inşallah tutarız. Tutabilen onuna kadar tutar, tutamazsa aşure 
gününden bir gün önce yahut sonra da tutar. Dediğimiz gibi biz inşallah son günle birinci 
günü tutalım ki bir sene gibi olsun. Allah mübarek eylesin, bereketli olsun. 

ِ فَإِنَّھَا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ   َوَمن یَُعظِّْم َشَعائَِر هللاَّ
 

“Ve men yuazzım şeâirallâhi fe innehâ min takvâl kulûb” “Her kim Allah'ın 
hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.” (Hacc Suresi - 32) 



	
	

 

 

 

 

Allah’ın tazim ettiği bazı günler var, bazı yerler var. Onları tazim eden insanın 
kalbinin temizliğine delalettir. Kalp temizlenir. Yani bazı yerlere, bazı insanlara tazim 
etmek Allah’ın emridir. Ona göre hareket etmek lazım. Şimdi yeni moda çıkmış; “Bu 
başka şeye benzer.” diyorlar. Yok, benzemez, bu Allah’ın dediği şeydir. Allah (c.c.) “Tazim 
edin” diyor, biz de ona göre tazim ediyoruz.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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